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บทคัดย่อ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มีภารกิจหลักเพ่ือสนับสนุน
งานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนที่
สูงของประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ.2558 โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวงแม่สอง ได้ขยายองค์ความรู้โครงการหลวงและงานวิจัยเพ่ือพัฒนาอาชีพแก่ชุมชนบ้านยะแปะทะ 
หมู่ที่ 9 ตําบลแม่สอง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งมีครัวเรือนจํานวน 32 ครัวเรือน มีพ้ืนที่
เกษตรกรรม ประมาณ 1,000 ไร่ ที่อาศัยน้ําฝนเป็นหลัก และจากฐานข้อมูลชุมชนบนพ้ืนที่สูงปี พ.ศ. 
2557 ชุมชนประสบปัญหาความยากจน รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ15,000 บาท/ปี ซึ่งมีอาชีพ
หลักคือทําไร่หมุนเวียน ทํานาปี และเก็บหาของปุา รวมทั้งมีการขยายพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดและใช้
สารเคมีเป็นจํานวนมาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมลพิษทางน้ําต่อคน
พ้ืนล่าง อีกท้ังก่อให้เกิดปัญหาหนี้สิจากนายทุนมากมาย  

จากการสํารวจข้อมูลด้านกายภาพ และสภาพภูมิสังคมของชุมชน โดยใช้แผนที่ดินรายแปลง
และแผนชุมชน เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาที่เน้น
ความสมดุลในมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานข้อมูล
การตัดสินใจที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน เกษตรกรจึงร่วมกันพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานด้านน้ํา ซึ่งเป็น 
“หัวใจหลัก” ในการพัฒนาอาชีพและรายได้ ซึ่งพ้ืนที่เกษตรกรรมของชุมชนอยู่ในเขตปุาสงวน
แห่งชาติปุาท่าสองยาง จึงมีข้อจํากัดในการใช้พัฒนาแหล่งน้ําที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ จึงได้พัฒนา
ระบบกักเก็บและกระจายน้ําร่วมกับชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งต้นทุนในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 
เป็นลักษณะโครงการ “ประชารัฐ” ร่วมกับ สวพส. สนับสนุนพลาสติกรองพ้ืนบ่อพวง และท่อพีวีซี 
โดยอาศัยแรงงานและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างแหล่งกักเก็บน้ําของชุมชน และที่มีขนาดความจุ 
630 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทําระบบท่อท่อนําน้ําจากลําห้วยงูเข้าสู่อ่างเก็บน้ําดังกล่าว ซึ่งชาวบ้านร่วมกัน
เรียกว่า “บ่อน้ําร่วมใจ”และระบบกระจายน้ําสู่พ้ืนที่เกษตรกรรมและนําเทคโนโลยีการใช้น้ําอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ระบบน้ําหยด มาปรับใช้โดยให้ชุมชนรู้จักวางแผนการบริหารจัดการและจัดสรรน้ํา
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเก็บบันทึกปริมาณน้ําต้นทุนในแต่ละเดือนเพื่อวางแผนการส่งเสริม การ
ผลิตและการใช้น้ําให้เพียงพอตลอดฤดูกาล อีกทั้งมีการสร้างกฎกติการ่วมกันและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรปุาต้นน้ําลําธารอย่างต่อเนื่อง 

จากการพัฒนาแหล่งน้ําและระบบกระจายน้ํา ทําให้สามารถวางแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
ให้กับเกษตรกร จํานวน 22 ราย อาทิการปลูกพืชระยะสั้นได้แก่ เสาวรส การผลิตกล้าไม้และหญ้า
แฝก ในพื้นท่ีจํานวน 8 ไร่ ก่อให้เกิดรายได้ จํานวน 102,500 บาท และคาดการณ์ผลผลิตในรอบปี ที่
จะสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นอีกจํานวน 250,000 บาท และมีการปลูกพืชระยะยาวที่ได้รับประโยชน์จาก
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ระบบน้ํา ได้แก่ กลุ่มไม้ผล เช่น กล้วย ส้มโอ อาโวกาโด เงาะ มะม่วง และพืชผสมผสาน เช่น ไผ่หวาน 
หมาก กล้วย สับปะรด ไม้ปุาชาวบ้าน เป็นต้น ซึ่งเป็นพืชใช้น้ําน้อยและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และมี
อาชีพในการทําเกษตรบนพ้ืนที่สูงที่หลากหลาย อีกทั้งชุมชนยังเห็นความสําคัญในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเอง ได้แก่การทําแนวกันไฟ เพ่ือ
ปูองกันไฟปุา การสร้างฝายชะลอน้ําในเขตพ้ืนที่ต้นน้ําลําธาร บวชปุาเพ่ืออนุรักษ์ให้เป็นแหล่งต้นน้ําลํา
ธารที่สําคัญของชุมชน จํานวน 80 ไร่ อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนบนพ้ืนที่สูงอ่ืนๆ 
มาศึกษาการบริหารจัดการน้ําอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

Abstract 

Highland Research and Development Institute (Public organization), HRDI, has 
the objectives to support the Royal Project Foundation (RPF) and extend the 
successful model of RPF on economic, social and environmental development to 
other highland areas of Thailand to reach the achievement sustainably. In 2015, Mae 
Song Highland Development Project Using Royal Project System began the extension 
of RPF’s knowledge and research works for career development in Ya Pae Ta village, 
Moo 9, Mae Song sub-district, Tha Song Yang district, Tak province. This community 
has 32 households of population with 1,000 Rai of agricultural areas mainly using rain 
water. According to highland community database in 2014, this community 
confronted with poverty problems. The average income was only 15,000 
baht/year/household earning from main works including rotation farming, wet season 
rice farming and selling non-timber forest products. Meanwhile, maize planation 
areas were expended with large amount of chemical usage which affected to health, 
environment and water pollution of low land people. Besides, maize cultivation was 
a cause of debt problem with capitalist.  

According to the survey on physical information and geo-social conditions of 
this community by applying land-use maps and community plan as a tool to analyze 
strengths and weaknesses to be the guidelines for development focused on balance 
of economic, social and natural resources and environmental aspects based on 
decision making database which correspond with community context. Famers 
develops basic competence on water together which is the “Main Point” of career 
and income development. As agricultural areas located in Tha Song Yang National 
Forest Areas, it is restricted to use large machine for water resources development. 
Water storage system and water distribution system were developed with 
community participation in form of “Public Private Project” in order to establish 
asset source for agricultural career development .HRDI supported plastic for covering 
the ground of the pond and PVC pipe. The community’s water storage sized 630 
cubic meters was constructed by local labor and wisdom in order to collect water 
from the creek sending by pipe system. The community called this water storage as 
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“Cooperative Pond”. It has water distribution system sending water to agricultural 
areas. Effective water use technologies were applied such as drip irrigation system to 
help community plan and mange water use effectively. Record of existing water 
resources each months was introduced to community to plan their production and 
assure enough water for whole season use. In addition, community regulations were 
set up together in order to rehabilitate and conserve natural resources and 
watershed continuously.  

As a result of developing water resources and water distribution system, 
agricultural extension plans were done for 22 farmers. They could produce short-
term crops such as passion fruit, forest tree and vetiver grass seedling in the areas 8 
rai generating revenue 102,500 baht and it was expected that revenue of year round 
production will increase to 250,000 baht. In terms of long-terms crops, the water 
system benefits various kinds of plant including fruit trees such as banana, pomelo, 
avocado, rambutan, mango and integrated crops such as sweet bamboo, areca nut, 
banana, pineapple and villager’s forests which consume less water and suit for area 
condition. Moreover, water system helps generate the variety of agricultural works in 
highland areas. Also, community pays more attention on natural resources and 
environmental rehabilitation and conservation with community participation such as 
making firebreaks to prevent forest fire, constructing check dams in watershed areas, 
and organizing forest tree ordination in the areas 80 rai to conserve importance 
watershed forest and also establishing learning center for other highland areas to visit 
and study on efficient and sustainable water management with community 
participation.  

1  บทน า : ความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่สูง ซึ่งเป็นพ้ืนที่มีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล ตั้งแต่ 500 เมตร ขึ้นไป 
จํานวน 65.92 ล้านไร่ อยู่ในพ้ืนที่ 20 จังหวัด ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นปุาต้นน้ําลําธารของประเทศ และ
รัฐบาลกําหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ประเภทต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา และปุา
สงวนแห่งชาติ แต่อย่างไรก็ตามบนพ้ืนที่สูงเหล่านี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขามา
เป็นเวลาช้านาน จนกระทั่งถึงปัจจุบัน มีประชาชนอาศัยอยู่ 4 ,148 กลุ่มบ้าน จํานวน 940,494 คน 
ซึ่งในอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จ
พระราชดําเนินเยี่ยมชาวเขาในพ้ืนที่ต่างๆ ของจังหวัดภาคเหนือ และทอดพระเนตรเห็นชาวเขามีวิถี
การดํารงชีพที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนับพันปี คือการเร่ร่อนไปอาศัยตาม
เทือกเขาสูง ห่างไกลจากสังคมเมือง แม้ว่าวิถีการดํารงชีพของเขาเหล่านั้นจะเป็นไปตามธรรมชาติก็
ตาม แต่กลับไม่เป็นผลดีทั้งต่อตัวชาวเขาเองและภูมิภาคอันเป็นที่อยู่อาศัย คือชีวิตความเป็นอยู่
ค่อนข้างยากจน ทําการเกษตรแบบยังชีพ สุขภาพอนามัยและการศึกษาถูกละเลย ขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบํารุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ํา และปุาไม้ ทําให้ชาวเขาใช้วิธีถากถาง ตัด
โคน และเผาทําลายปุาไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารที่สําคัญของแม่น้ําหลายสายในภาคเหนือที่หล่อ
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เลี้ยงชีวิตและการเกษตรกรรมของผู้คนในพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลาง การเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆ เพ่ือหา
พ้ืนที่สําหรับปลูกพืชไร่ เป็นสาเหตุสําคัญที่จะนําความเสียหาย และความแห้งแล้งไปสู่ส่วนอ่ืนของ
ประเทศ และที่สําคัญการปลูกฝิ่นที่เป็นรายได้หลัก ยังเป็นยาเสพติดที่มอมเมาและบ่อนทําลาย
เยาวชนของชาติ อันเป็นปัญหาที่ร้ายแรงของประเทศและของโลก ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ตั้งโครงการหลวงขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2512 เริ่มต้นโครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองค์ โดยมีหม่อมเจ้า
ภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในตําแหน่งผู้อํานวยการ มีชื่อเรียกในระยะแรกว่า 
“โครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ รวม
กับเงินท่ีมีผู้ทูลเกล้าฯถวาย สําหรับเป็นงบประมาณดําเนินงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  

ต่อมาในปี 2548 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส.  จัดตั้งขึ้น
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงในการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนที่สูงของประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน โดยมีพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 
ตุลาคม 2548 เพ่ือเป็นกระบวนการและกลไกในการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
นวัตกรรมใหม่ การเสริมสร้างและการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การเก็บรักษาคุณค่าของความ
หลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวง และการผสมผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู 
ปุาต้นน้ําลําธาร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติเพ่ือ ให้เกิดการพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้สถาบันได้ดําเนินการขยายผลสําเร็จของโครงการหลวงไปพัฒนาพ้ืนที่สูงอ่ืนๆ ภายใต้
แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โดยมีนโยบายและเปูาหมายต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนการดําเนินงาน ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ โดยการบูรณาการและมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน อันได้แก่ เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา, นโยบายประชารัฐ, แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้, คทช., การ
แก้ไขปัญหาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, Big Data เป็นต้น 

ซึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในการสร้างอาชีพและ
รายได้นั้น คือภาคการเกษตร ดังนั้นปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบจึงเป็นต้องมีการวางแผนที่เหมาะสม
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งปัจจัยในการผลิตที่สําคัญที่สุดคือ “น้ํา”ดังพระ
ราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใฝุพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาแหล่งน้ําเป็น
อย่างยิ่ง ความตอนหนึ่งว่า "หลักส้าคัญว่าต้องมีน้้าบริโภค น้้าใช้น้้าเพ่ือการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่
ที่นั่น ถ้ามีน้้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้้า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้้าคนอยู่ ไม่ได้" 
(พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2529 ณ พระ
ตําหนักจิตรลดารโหฐาน ) และอีกพระราชดํารัสหนึ่งเกี่ยวกับความสําคัญของน้ําที่ต้องมีการจัดการให้
มีพอ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝูาฯ ถวายพระพรชัยมงคล  ในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2536 ว่า“เคยพูดมาหลายปี
แล้ว ในวิธีที่ปฏิบัติเพ่ือที่จะให้มีทรัพยากรน้ําที่พอเพียงและเหมาะสม คําว่าพอเพียงก็หมายความว่าให้
มีพอในการบริโภค ในการใช้ ทั้งในด้านการใช้อุปโภคในบ้าน ทั้งในการใช้ในการเกษตรกรรม
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อุตสาหกรรมต้องมีพอ ถ้าไม่มีพอ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะชะงักลง แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราภูมิใจว่า
ประเทศไทยเราก้าวหน้า เจริญ ก็จะชะงัก ไม่มีทางที่จะมีความเจริญถ้าไม่มีน้ํา” ในการจัดการ
ทรัพยากรน้ํานั้นทรงมุ่งขจัดปัญหาความแห้งแล้งอันเนื่องมาจากสภาพของปุาไม้ต้นน้ําเสื่อมโทรม 
ลักษณะดินเป็นดินปนทราย หรือการขาดแหล่งน้ําจืด การจัดการทรัพยากรน้ําโดยการพัฒนาแหล่งน้ํา
อันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น มีหลักและวิธีการที่สําคัญ ๆ คือ การพัฒนาแหล่งน้ําจะเป็นรูปแบบใด 
ต้องเหมาะสมกับรายละเอียดสภาพภูมิประเทศแต่ละท้องที่ เสมอ และการพัฒนาแหล่งน้ําต้อง
พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปสร้างปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับคนกลุ่มหนึ่ง โดยสร้างประโยชน์ให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนนั้นจะมีความเหมาะสมเพียงใดก็ตาม ด้วยเหตุนี้การทํางานโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ําทุกแห่งจึงพระราชทานพระราชดําริไว้ว่า ราษฎรในหมู่บ้าน ซึ่งได้รับประโยชน์จะต้อง
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน โดยจัดการช่วยเหลือผู้ที่เสียประโยชน์ตามความเหมาะสมที่จะตกลง
กันเอง เพ่ือให้ทางราชการสามารถเข้าไปใช้ที่ดินทําการก่อสร้างได้ โดยไม่ต้องจัดซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นพระ
บรมราโชบายที่มุ่งหวังให้ราษฎรมีส่วนร่วมกับรัฐบาล และช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในสังคมของตนเอง 
และมีความหวงแหน ที่จะต้องดูแลบํารุงรักษาสิ่งก่อสร้างนั้นต่อไปด้วย (พระราชดํารัชของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม พ.ศ.2529 ) 

ในปัจจุบันการขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคตลอดจนน้ําเพ่ือการเกษตรมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นเนื่องจากขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ํา เพราะความต้องการใช้น้ําในภาพรวมมีปริมาณมากกว่า
ศักยภาพการเก็บกักน้ํา การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากพ้ืนที่ไม่
เหมาะสม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตรถูกปิดล้อมด้วยปุาอนุรักษ์ ขาดงบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐและระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ อีกทั้งประชาชนบนพ้ืนที่สูงขาดความรู้และทักษะ
ในการบริหารจัดการน้ํา จึงทําให้การใช้น้ําที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพ สําหรับพ้ืนที่สูงโดยส่วนใหญ่
อาศัยนํ้าประปาภูเขา/ประปาหมูบ้านและนํ้าฝนเป็น หลัก โดยครัวเรือนในพ้ืนที่โครงการหลวงและ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง มากกว่าร้อยละ 30 มีปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ําเพ่ือ
การเกษตรโดยเฉพาะฤดูแล้ง ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถเพาะปลูกผลผลิตเกษตรได้ตลอดปี และขาดแคลน
รายได้ในฤดูแล้ง 

ในปี 2557 ภาคเหนือมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยและน้อยกว่าทุกปี ยกเว้นปี 2552 
ภาคเหนือมีฝนตกน้อยมาก จนส่งผลให้เกิดภัยแล้งรุนแรง ในปี 2553 และในปี 2557 ปริมาณน้ํากัก
เก็บคงเหลือในแต่ละภาคมีอยู่ค่อนข้างน้อย สําหรับเขื่อนภูมิพล สถานการณ์อยู่ในภาวะน้ําน้อยวิกฤต 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดฤดูแล้ง มีปริมาณน้ําคงเหลือเพียง 5,241 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุอ่างและมีน้ําใช้การได้จริงเพียง 1,411 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วน
เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ําเหลือ 4,794 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุอ่าง มีน้ําใช้การ
ได้จริง 1,944 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ําค่อนข้างน้อย (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
และการเกษตร (องค์การมหาชน), 2557) 

อีกทั้งปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ปุาต้นน้ํามี
ความสําคัญต่อการเก็บรักษาความชุ่มชื้น การดูดซับน้ํา การชะลอน้ํา เป็นแหล่งระบบนิเวศที่สําคัญ
ของพ้ืนที่ต้นน้ํา การบุกรุกเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ปุาให้เป็นพ้ืนที่เกษตรและ
ชุมชนเป็นปัญหาสําคัญ ภาคเหนือมีปัญหานี้รุนแรงสูงสุด โดยเฉพาะในลุ่มน้ําน่าน ปุาสัก สาละวิน 
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เป็นต้น ซึ่งเป็นเป็นพื้นที่ลุ่มน้ําชั้น 1 และเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารที่สําคัญของประเทศ ในส่วนการบุกรุก
พ้ืนที่ปุาเพ่ือขยายที่ทํากินและพ้ืนที่อยู่อาศัยนั้น เกิดขึ้นในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ําชั้น 2 และ 3 ซึ่งพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่ปุาไม้ พ้ืนที่ลาดเชิงเขาและที่ราบปี พ.ศ. 2557 พ้ืนที่ปุาไม้ของไทย (ตามกฎหมาย) มี
ประมาณ 132 ล้านไร่ โดยจากสํารวจพบพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรมรวมทั้งพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ที่ถูกใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ มี 20 ล้านไร่ จากการบุกรุกและการเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ปุาต้นน้ําเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
น้ําท่า มีผลต่อทั้งการเกิดอุทกภัยและการขาดแคลนน้ํา นอกจากนี้ยังรวมถึงเกิดการชะล้างและการ
พังทลายของดินในพ้ืนที่เกษตรที่สูงชันหรือเป็นภูเขา ซึ่งมีข้อจํากัดการนําไปใช้ประโยชน์ที่เกิดจากการ
ชะล้างพังทลายของดินตามธรรมชาติและที่มีคนเกี่ยวข้อง คือ การเปลี่ยนแปลงระบบธรรมชาติของ
พ้ืนที่ การบุกรุกทําลายปุา ปริมาณฝนที่ตกมากและรุนแรงผิดปกติเป็นปัจจัยเร่ง ให้ เกิดการชะล้าง
พังทลาย ผลเสียหายที่ตามมา คือ ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง โครงสร้างของดินถูกทําลาย ดิน
เก็บกักน้ําไว้ให้พืชใช้ได้น้อย ผลผลิตลดลง อีกท้ังการชะล้างพังทลายของดินจะมีผลกับตะกอนในลําน้ํา
และอ่างเก็บน้ํา ลําน้ําตื้นเขิน สัญจรทางน้ําไม่ได้ (กรมทรัพยากรน้ํา , 2558) นอกจากนี้ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้นส่ง ผลกระทบต่อ ภาค
การผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหาย
นับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท และส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย
เป็นประจําทุกปีและชุมชนบนพ้ืนที่สูงยังมีปัญหาด้านมลภาวะอ่ืนๆ เช่น ขยะและน้ําเสียจากชุมชน 
การใช้สารเคมีทําให้มีผลกระทบต่อดินและน้ํา เป็นต้น 

ประเด็นท้าทายจากการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมภายในที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่สูง สภาพ
ปัญหาที่ยังมีอยู่บนพ้ืนที่สูง และการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ นํามาสู่ประเด็นท้าทายสําหรับการ
พัฒนาพ้ืนที่สูง คือความแปรปรวนของภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการปรับตัว หรือผลผลิตของการ
ปลูกพืชบนพ้ืนที่สูง โดยความแปรปรวนของลมฟูาอากาศที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต
การเกษตร ได้แก่ ภาวะแล้งจากฝนทิ้งช่วงหรือน้ําท่วม อุณหภูมิสูงเกินหรือต่ําเกินไป ในช่วงเวลา
อันตราย ท้องฟูามีเมฆปกคลุมมากขึ้น ใบพืชได้รับแสงน้อยลงการเปลี่ยนแปลงในระบบขับเคลื่อน
ภูมิอากาศเฉพาะท้องถิ่น เช่น ลมมรสุม ปรากฏการณ์เอ็นโซ (ENSO-El NiñoSouthern Oscillation) 
การเกิดลมพายุ ไต้ฝุุน ไซโคลน ฯลฯ การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชชนิดเดิม การขยายเขต
ระบาดชนิดใหม่ ซึ่งผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อ ระบบเกษตรไทย ทําให้ผลผลิตเสี่ยงต่อ ความ
เสียหาย จากนี้ไปถึง พ.ศ. 2580 โลกร้อนจะรุนแรงขึ้น หลัง พ.ศ. 2580 บางส่วนของระบบเกษตรที่มี
ความเสี่ยงสูง ได้แก่ การเกษตรบนพ้ืนที่สูง และการทํานาอาศัยน้ําฝน โดยการเกษตรในที่สูงจะมี
อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นบนพ้ืนที่สูงเร็วกว่าในพ้ืนราบ และมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของ
ประชาชนในท้องถิ่น การสูญพันธุ์ในแหล่งทรัพยากรและพันธุกรรมพืชเกษตรสําคัญหลากหลายชนิด
รวมทั้งข้าว (เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, 2555) ดังนั้น การพัฒนาพ้ืนที่สูง ควรเน้นการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงพันธุ์พืชบนพ้ืนที่สูงให้เหมาะสม เพ่ือให้พันธุ์พืชมีการทนแล้งหรือการปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อย การ
คัดเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะทางโภชนาการพิเศษสูงเพ่ือสร้างเป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น 
การศึกษาการจัดการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป เช่น ระบบการปลูกที่ประหยัดน้ํา 
การปลูกพืชในโรงเรือน การจัดทําระบบกักเก็บน้ํา (Water harvest) สําหรับการใช้ประโยชน์ในไร่นา
เกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนที่สูงภายใต้ภาวะความแปรปรวนของภูมิอากาศ 
รวมถึงแนวทางการปรับตัวของชุมชนในการลดความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น  
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ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
เน้นการส่งเสริมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป เช่น ระบบการปลูกที่ประหยัดน้ํา การ
ปลูกพืชในโรงเรือน การจัดทําระบบกักเก็บน้ํา (Water harvest) สําหรับการใช้ประโยชน์ในไร่นา
เกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนที่สูงภายใต้ภาวะความแปรปรวนของภูมิอากาศ 
รวมถึงแนวทางการปรับตัวของชุมชนในการลดความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น 

ดังนั้น น้ําจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยที่ต้องมีการบริหารจัดการทั้งปริมาณและ
คุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และชุมชนในลุ่มน้ํา ควรต้องร่วมกันทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการน้ํา
บางส่วนให้มีความเหมาะสมกับกาลปัจจุบันด้วยแนวคิดของนโยบายที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งความเป็นจริง 
และสามารถปฏิบัติได้โดยอาศัยข้อมูล ความรอบรู้ และสติปัญญาของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายที่เข้าใจใน
รากเหง้าแห่งปัญหา ซึ่งการจัดการน้ําในปัจจุบันควรมีกลไกสําคัญได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกฝุายใน
การทํางานแบบร่วมด้วยช่วยกันคิด ช่วยกันหารูปแบบและวิธีดําเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ แบบบูรณา
การในทุกมิติเสมอ จึงจะบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนโดยไม่เกิดความขัดแย้งในสังคม (ปราโมทย์ ไม้
กลัด กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา,อดีตอธิบดีกรมชลประทาน) 

2  เนื้อหา  

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสวพส. ได้น้อมนําแนวพระราชดําริตามหลักการ
ทํางานของโครงการหลวงและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของสถาบัน เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันโดยการบูรณาการการปฏิบัติงาน
กับภาคส่วนต่างๆ เน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางและมีการพัฒนาตามสภาพภูมิสังคมของพ้ืนที่สูง 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและยึดหลักการสําคัญ ดังนี้ 

1. หลักการทํางานของโครงการหลวง ประกอบด้วย การวิจัยการเกษตร สังคม และ
สิ่งแวดล้อมการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปลูกปุาในส่วนที่ควรเป็นปุา ทําการเกษตรภายใต้ระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ํา และการขนส่งการจัดการหลังการเก็บเก่ียว การตลาด 

2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่อาศัยหลักการมีเหตุ 
 มีผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน และการพัฒนาบนฐานความรู้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง 
ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรมและดําเนินชีวิตด้วยความเพียร 

3 .การพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม โดยนําองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปปรับใช้
ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและความสมดุลในทุกมิติ และเน้นคนเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนา 

4. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน นโยบาย แผนพัฒนา และมติ ครม.  
ที่เก่ียวข้อง (แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) 

ดังนั้นในการวางแผนการจัดการน้ําในพ้ืนที่สูงจําเป็นอาศัยเครื่องมือต่างๆในการวิเคราะห์ 
ข้อมูลด้านกายภาพ และสภาพภูมิสังคมของชุมชน โดยใช้แผนที่ดินรายแปลงและแผนชุมชน เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาที่เน้นความสมดุลในมิติ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานข้อมูลการตัดสินใจที่
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สอดคล้องกับบริบทชุมชน โดยอาศัยการวิจัยหาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่สูง โดยวิจัยหา
พันธุ์พืชเมืองหนาวชนิดใหม่ๆ พัฒนาพันธุ์ และคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ และวิธีการปลูกใหม่ในการวาง
แผนการส่งเสริม พัฒนาในพ้ืนที่ ซึ่งอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจากชุมชนทั้งด้านงาน
พัฒนาอาชีพ ร่วมกับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น ปุาไม้ และแหล่งน้ําลําธาร อีกทั้งความ
ร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่ โดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้อง
เป็นกันเองของภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นและประชาชน ให้ทุกฝุายร่วมมือกันได้ดี และไม่ซ้ําซ้อนกัน  เกิด
กระบวนการทํางานอย่างบูรณาการในพ้ืนที่ จึงร่วมกับเกษตรกรพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานด้านน้ํา  
ซึ่งเป็น “หัวใจหลัก” ในการพัฒนาอาชีพและรายได้  

ในภาวะปัจจุบันเราต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรน้ํา โดยมีวิธีคิดและดําเนินงานหลาย
ด้านอย่างเป็นระบบเป็นองค์รวม มองเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วค้นหาแนวทางแก้ไข
อย่างเป็นระบบครบวงจร ต้องมองว่าทุกสิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิติมีความเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะน้ํา ดิน 
และทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญ ให้บังเกิดประโยชน์กับผู้คนแบบ “มุ่งถึงประโยชน์
คนส่วนใหญ่” ในลุ่มน้ําเป็นหลัก นี่คือการจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

ส่วนการจัดการน้ําอย่างยั่งยืน หมายถึงวิถีการบริหารจัดการที่เน้นให้ทุกส่วนของสังคมรู้ถึง
คุณค่าของน้ํา ใช้น้ําอย่างพอประมาณมีเหตุผล เพ่ือให้ทรัพยากรน้ํามีใช้อย่างทั่วถึง เกิดประสิทธิภาพ
อย่างเต็มที่ มีความสมดุลทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จะต้องให้
เป็นไปในลักษณะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีความยั่งยืน  ไม่เป็นไปอย่างสิ้นเปลืองหรือ
ทําลายแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นั่นคือ 

1. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ําเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ…ควรต้องยึดปรัชญา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลัก เน้นความอยู่ดีกินดีมีสุขและพ่ึงตนเองได้ เป็นพื้นฐานก่อน 

2. มีการคุ้มครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยงข้องให้คงความอุดม
สมบูรณ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและพ่ึงพาได้อย่างยั่งยืน (ปราโมทย์ ไม้กลัด กรรมการมูลนิธิชัย
พัฒนา,อดีตอธิบดีกรมชลประทาน) 
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ภาพที่ 1 ภาพสํารวจแหล่งน้ําต้นทุนในพ้ืนที่และวิเคราะห์ชุมชน  

ที่มา : ภาพถ่ายโดยคณะทํางาน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 วันที่ 18 มกราคม 2560  
 

ขั้นประเมินน้ าต้นทุน เพ่ือคาดการปริมาณน้ําท่าบนผิวดินจะต้องทราบข้อมูล 3 ประการคือ 
1) พ้ืนที่รับน้ําฝน 2) ปริมาณน้ําฝนที่ตกเฉลี่ยทั้งปี 3) ค่าสัมประสิทธิ์น้ําท่า หรือค่าปรับแก้ปริมาณ
น้ําฝนที่จะไหลลงพื้นที่  

ประเมินน้ าต้นทุนพื้นที่ลุ่มน้ าย่อย ในการกําหนดพ้ืนที่ลุ่มน้ําเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณน้ําต้นทุน
คาดการณ์ ในพ้ืนที่บ้านยะแปะทะ ควรเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ํา ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ การเกษตรหรือที่ดินราย
แปลงบ้านยะแปะทะ เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณน้ําดังกล่าว พบว่า มีพ้ืนที่ลุ่มน้ํารวม 56.69  ตาราง
กิโลเมตร หรือ 35,341.25 ไร่ โดยมีปริมาตรน้ําคาดการณ์จํานวนรวม 20,037,113.68 ลูกบาศก์เมตร 
ต่อปี ซึ่งปริมาณน้ําดังกล่าว จะไหลรวมกับน้ําแม่หลุย น้ําแม่สอง และไหลลงสู่แม่น้ําเมยตามลําดับ
ดังนั้นพ้ืนที่เกษตรกรรมหรือพ้ืนที่รายแปลง ที่อยู่ภายในขอบเขตแต่ละลุ่มน้ําย่อยนั้น จะไม่ได้รับ
ประโยชน์จากน้ําต้นทุนคาดการณ์ดังกล่าวเลย หากไม่มีระบบการกักเก็บน้ําในรูปแบบต่างๆ เช่น อ่าง
เก็บน้ํา สระน้ํา แท็งก์น้ํา กักเก็บเอาไว้ หรือการทําคันคูระบายน้ํา การผันน้ํามาใช้ แต่จะได้ประโยชน์
จากน้ําฝนโดยตรงเท่านั้น (ส่วนพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับประโยชน์จากปริมาณน้ําต้นทุนคาดการณ์ใน
แต่ละลุ่มน้ําโดยตรงนั้น ก็คือพ้ืนที่ที่อยู่ต่ํากว่าจุดปลายของแต่ละลุ่มน้ํา จึงมีการทําระบบฝายกั้นน้ํา
เพ่ือทําระบบกระจายน้ําไปยังพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ต่ํากว่า เป็นต้น) 

ส่วนในการประเมินแหล่น้ําต้นทุนที่จะนํามาใช้ได้เพ่ิมเติมในอนาคต ควรจะเป็นการประเมิน
ลุ่มน้ําสาขาย่อยอื่นๆ ที่มีลําน้ําไหลมายังพ้ืนที่บ้านยะแปะทะ เป็นต้น ผลวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ําท่า
รวม ในรูปแบบรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง ซ่ึงแสดงข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม พบว่า 
ช่วงที่มีปริมาณฝนตกมากๆ เริ่มฤดูฝนตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมเริ่มมีปริมาณน้ําท่าเพ่ิมขึ้น ไปจนถึง
เดือนตุลาคม แล้วปริมาณน้ําจึงเริ่มลดลง เมื่อหมดช่วงฤดูฝน 
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ภาพที่ 2 ภาพแผนที่ขนาดพ้ืนที่รับน้ํา หรือลุ่มน้ําย่อยในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ 
โครงการหลวงแม่สอง บ้านยะแปะทะ อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

ที่มา : จัดทําโดยคณะทํางาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 

ภาพที่ 3 ปริมาณน้ําต้นทุนคาดการณ์ จากการประเมินในพ้ืนที่ลุ่มน้ําย่อย ในพ้ืนที่ 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง บ้านยะแปะทะ 

ที่มา : จัดทําโดยคณะทํางาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 

ประเมินน้ าต้นทุนจากจุดประเมินศักยภาพน้ าชลประทาน(ฝายต้นน้ า) ในการกําหนดพ้ืนที่
ลุ่มน้ําเพื่อวิเคราะห์ปริมาณน้ําในการจัดทําระบบชลประทาน ควรเป็นพ้ืนที่ต้นน้ําซึ่งมีระดับความสูงที่
มากเพียงพอในการส่งน้ํามายังจุดพักน้ํา เช่น อ่างเก็บน้ํา สระน้ํา แท็งก์น้ํา หรือมายังแปลงเกษตรกร 
นั้น ซึ่งในพ้ืนที่ลุ่มน้ําที่ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรหรือที่ดินรายแปลงบ้านยะแปะทะ ที่กําหนดจุด
ชลประทานเพ่ือจัดทําระบบกระจายน้ํา สามารถกําหนดจุดประเมินศักยภาพน้ําท่าของพ้ืนที่ลุ่ม
น้ําย่อย ซึ่งอยู่บริเวณปุาต้นน้ําห้วยงู ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และมีปริมาณน้ําต้นทุน
คาดการณ์จากจุดพ้ืนที่ดังกล่าว ปริมาตร 52,481.74 สะสมลูกบาศก์เมตร ต่อปี 
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ภาพที่ 4 ปริมาณน้ําต้นทุนคาดการณ์จากจุดประเมินศักยภาพชลประทาน (ฝายต้นน้ํา) 
ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง บ้านยะแปะทะ 

ที่มา : จัดทําโดยคณะทํางาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 

วิเคราะห์น้ําต้นทุนในพ้ืนที่ของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากระบบกระจายน้ําห้วยงู 
ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง(องค์การมหาชน) ร่วมกับชุมชน ได้จัดทําระบบ

กระจายน้ําห้วยงู ในพ้ืนที่บ้านยะแปะทะ และระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ในการพัฒนาอาชีและรายได้
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่บ้านยะแปะทะ (ฝายต้นน้ าห้วยงู ) เพ่ือนํามาใช้ในการเกษตรซึ่งมีพ้ืนที่
บางส่วนที่ปัจจุบันได้รับการจัดสรรน้ําจากระบบชลประทานดังกล่าวแล้ว จํานวน 10 แปลง จํานวน 
22 ราย คิดเป็นพ้ืนที่ 184.05 ไร่ จากพ้ืนที่ที่มีโอกาสได้รับประโยชน์จากจุดฯ นี้ ทั้งสิ้น 88 แปลง 
เกษตรกรจํานวน 30 ราย คิดเป็นพ้ืนที่ทั้งหมด 969.55 ไร่ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 19 เปอร์เซ็นต์ของ
พ้ืนที่รายแปลงหรือพ้ืนที่ที่มีโอกาสทั้งหมด ปัจจุบันทั้ง 10 ได้รับการส่งเสริมปลูกเสาวรสในปี 2560 
จํานวน 10 ไร่ 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ําต้นทุนที่มีโอกาสจะได้รับจากลุ่มน้ําย่อย หรือพ้ืนที่ลุ่มน้ําที่
ครอบคลุมพ้ืนที่ต้นน้ําและพ้ืนที่รายแปลงของบ้านยะแปะทะ ซึ่งจากการวิเคราะห์ดังกล่าวพบว่า มี
พ้ืนที่ลุ่มน้ําขนาด 56.69 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่มากและครอบคลุมพ้ืนที่ถึง 12 หย่อมบ้านใน
บริเวณนั้น และมีขนาดปริมาณน้ําต้นทุนคาดการณ์ปริมาณที่มาก โดยมีปริมาตรน้ําคาดการณ์จํานวน
รวม 20,037,113.68 สะสมลูกบาศก์เมตรต่อปี  

ซึ่งปริมาณน้ําค่อนข้างมาก แต่จะไหลลงสู่ลําน้ําแม่หลุยทั้งหมด ซึ่งไหลผ่านบริเวณพ้ืนที่
ด้านล่างของหมู่บ้าน และพ้ืนที่รายแปลง แปลงที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจะเป็นพ้ืนที่ด้านล่างที่ใกล้กับ
แหล่งน้ําและอยู่ต่ํากว่าจุดประเมินฯ ซึ่งเป็นพ้ืนที่นาเป็นส่วนใหญ่ หากมิได้ทําแหล่งกักเก็บน้ํา หรือผัน
น้ํามาใช้หรือกักเก็บน้ําเพ่ือไว้ใช้งานแล้ว จะทําให้พ้ืนที่เกษตรกรรมหรือพ้ืนที่รายแปลงบ้านยะแปะทะ 
จะไม่ได้รับประโยชน์จากปริมาณน้ําดังกล่าว แต่ได้ประโยชน์จากน้ําฝนเท่านั้น ซึ่งปริมาณน้ํา
คาดการณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ก็คือจุดรวมลําน้ําของ ห้วยหลุย ห้วยโต๊ะเจ ห้วยขมุ ห้วยเด
เลอโกร ห้วยเคอะกุ๊โกร ตรงบริเวณทางใต้ของพ้ืนที่รายแปลงบ้านยะแปะทะ ดังภาพที่ 2 แล้วจะไหล
ลงสู่น้ําแม่หลุย แล้วไหลไปรวมกับน้ําแม่สอง แล้วไหลลงสู่แม่น้ําเมย ในที่สุด 
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ส่วนผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ําต้นทุนที่มีโอกาสจะได้รับจากจุดประเมินศักยภาพชลประทาน 
ซึ่งก็คือจุดฝายต้นน้ําชลประทาน ของห้วยงู ซึ่งเป็นลุ่มน้ําขนาดขนาดเล็ก มีพ้ืนที่รวม 0.11136 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 69.60 ไร่ ซึ่งมีปริมาณน้ําต้นทุนคาดการณ์จากจุดพ้ืนที่ดังกล่าว ปริมาตร 52,481.74 
สะสมลูกบาศก์เมตร ต่อปี ดังภาพที่ 5  

หากวิเคราะห์ปริมาณน้ําต้นทุนจากน้ําที่เข้าสู่ระบบท่อกระจายน้ําห้วยงู ซึ่งระบบท่อดังกล่าว
มีขนาดท่อขนาด 3 นิ้ว ซึ่งจะทําให้จะมีปริมาณน้ําที่เข้าท่อจริงๆ สูงสุดได้ไม่เกิน 27.70 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง หรือคิดเป็น 664.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือทั้งเดือนคิดเป็น 19,944 ลูกบาศก์เมตร 
(30วัน) เมื่อเทียบกับการเก็บข้อมูลจริงในพ้ืนที่พบว่า จากการคาดการณ์น้ําต้นทุนต่ําสุด ทุกเดือนจะมี
ปริมาณน้ําเข้าระบบท่อไม่ถึง 27.70 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ผลวิเคราะห์ตามข้อจํากัดด้วยขนาดท่อ
ดังกล่าวร่วมกับข้อมูลปริมาณน้ําฝน แสดงว่าปริมาณน้ําต้นทุนในพ้ืนที่มีปริมาณน้อยกว่าศักยภาพของ
การไหลสูงสุดของท่อ 3 นิ้ว ดังนั้นขนาดท่อดังกล่าวไม่เป็นข้อจํากัดของปริมาณการไหลของน้ํา  

ส่วน จากการคาดการณ์น้ําต้นทุนสูงสุด พบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม เดือน
จะมีปริมาณน้ํามากกว่าข้อจํากัดของระบบท่อ 3 นิ้ว คือมีอัตราการไหลเกิน 27.70 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ดังตารางที่ 7 และ 8 จะถูกจํากัดด้วยปริมาณที่ 27.70 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น ดังตารางที่ 6 

จากการเก็บข้อมูลภาคสนามร่วมกับการวิเคราะห์ จะมีปริมาณน้ําต้นทุนจากต้นท่อ และ
ปลายระบบท่อที่ส่งน้ําหลัก จากฝายต้นน้ําห้วยงู ข้างต้น มายังจุดพักน้ํารวมของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ํา
หรือบ่อพวง ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1กิโลเมตร ด้วยการเก็บบันทึกข้อมูลทุกเดือน พบว่ามีอัตราการ
ไหลของน้ําใกล้เคียงกัน 

และปัจจุบันยังเก็บข้อมูลภาคสนามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลจากการเก็บข้อมูลจริงภาคสนาม กับ
การวิเคราะห์ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ จึงได้ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ําต้นทุนคาดการณ์
ต่ําสุด และปริมาณน้ําต้นทุนคาดการณ์สูงสุด ที่มีความเป็นไปได้ ซึ่งพบว่าจะมีปริมาณ 17 ,225.68 
สะสมลูกบาศก์เมตร/ปี และปริมาณ 150,444.74 สะสมลูกบาศก์เมตร/ปี ตามลําดับ แต่เมื่อรวมกับ
แหล่งกักเก็บน้ําในพื้นที่ขนาด 630 ลูกบาศก์เมตรในพ้ืนที่ จะมีปริมาณน้ําดังกล่าวเพ่ิมขึ้นถึงประมาณ 
7,560 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
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ภาพที่ 5 น้ําต้นทุนคาดการณ์จากจุดประเมินศักยภาพชลประทาน (ฝายต้นน้ํา) น้ําต้นทุน 
เข้าสู่ระบบกระจายน้ํา(ห้วยง)ู และน้ําต้นทุนจากการณ์คาดการณ์สูงสุด และต่ําสุด  

ที่มีโอกาสเป็นไปได้จากวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับภาคสนาม รายเดือน 

ที่มา : จัดทําโดยคณะทํางาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบ น้ําต้นทุนคาดการณ์จากจุดประเมินศักยภาพชลประทาน (ฝายต้นน้ํา) น้ําต้นทุน
เข้าสู่ระบบกระจายน้ํา(ห้วยง)ู และน้ําต้นทุนจากการณ์คาดการณ์สูงสุด และต่ําสุด ที่มีโอกาสเป็นไปได้

จากวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับภาคสนาม 

ที่มา : จัดทําโดยคณะทํางาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 

ปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้น้ําดังกล่าวได้ติดตั้งจุดพักน้ํารวมของหมู่บ้าน(เพ่ือการเกษตร) เป็นบ่อพวงที ่
ชาวบ้านช่วยกันขุดด้วยแรงงานภายในชุมชน ซึ่งมีปริมาณน้ําทั้งหมด 630 ลูกบาศก์เมตร 

และทําระบบท่อกระจายน้ําหลัก และย่อยไปยังแปลงเกษตรกรอีก 10 ราย จากแหล่งเก็บสํารองน้ํา

เดือน ปริมาณฝน น้ าท่าคาดการณ์ น้ าท่าคาดการณ ์-ต่ าสุด น้ าท่าคาดการณ-์สูงสุด ปริมาตรวัดจริง บ่อพวง มปีริมาตรวัดจริง+แหล่งเก็บกักน้ า
 (มม.)  (ลบ.ม.)/เดือน  (ลบ.ม.)/เดือน  (ลบ.ม.)/เดือน  (ลบ.ม.)/เดือน  (ลบ.ม.)  (ลบ.ม.)/เดือน

มกราคม 6.50         289.54            96.45 1,674.00 1,674.00          630 2,304.00 
กุมภาพันธ์ 9.70         432.08            130.01 2,256.37 1,612.80          630 2,242.80 
มีนาคม 18.60       828.52            276.00 4,790.22 1,147.89          630 1,777.89 
เมษายน 51.50       2,294.02         739.55 12,835.38                1,196.31          630 1,826.31 
พฤษภาคม 154.30      6,873.14         2,289.62 39,738.18                1,339.20          630 1,969.20 
มิถุนายน 190.60      8,490.09         2,737.04 47,503.38                1,728.00          630 2,358.00 
กรกฎาคม 216.60      9,648.23         3,214.08 55,782.83                3,214.08          630 3,844.08 
สิงหาคม 201.50      8,975.62         2,990.01 51,894.00                5,356.80          630 5,986.80 
กันยายน 181.90      8,102.55         2,612.10 45,335.08                4,017.60          630 4,647.60 
ตุลาคม 120.80      5,380.92         1,792.52 31,110.65                5,356.80          630 5,986.80 
พฤศจกิายน 21.90       975.51            314.49 5,458.15 5,356.80          630 5,986.80 
ธันวาคม 4.30         191.54            63.81 1,107.42 5,356.80          630 5,986.80 
รวม/สะสม 1,178.20 52,481.74    17,255.68             299,485.66          37,357.07     7,560    44,917.07 
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ดังกล่าวจะมีปริมาณน้ําสํารองเพ่ิมขึ้นในระบบน้ําต้นทุนรวม 630 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเพียงพอต่อ
การใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปี เพราะมีการบริหารจัดการน้ําภายในกลุ่มบริหารจัดการน้ําบ้านยะแปะทะ 
ซึ่งจะคอยสํารวจและซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ําไม่ให้ชํารุด และมีกฎกติกากลุ่มในการใช้น้ําอย่างคุ้มค่า  

ในปี 2560 นี้ได้ทดสอบทําการติดตั้งมิเตอร์ย่อยภายในแปลงเกษตรกรแต่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
เนื่องจากพืชส่วนใหญ่มีการใช้น้ําฝนในการทําการเกษตร และมีการใช้น้ํารวมกันในหลายๆพืชภายใน
แปลงเดียวกันจึงไม่สารถระบุได้ชัดว่ามีการใช้น้ําเพ่ือให้น้ํากับพืชแต่ละชนิดเท่าไหร่ จึงจําเป็นต้องทํา
ความเข้าใจและเก็บข้อมูลต่อไปอย่างต่อเนื่องเป็นฐานข้อมูลการใช้น้ําของพืชแต่ละพ้ืนที ่

แนวโน้มในการใช้น้ําในปัจจุบันยังคงเพียงพอต่อการส่งเสริม 10 ราย ที่ปลูกเสาวรสและอาโว
คาโด แต่ในอนาคตหากมีการเพ่ิมกิจกรรมหรือจํานวนการส่งเสริมต้องวางแผนการบริหารจัดการน้ําให้
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และที่น่าเป็นห่วงคือ เริ่มมีชาวบ้านมาตั้งถิ่นฐานหรือสร้างบ้านบริเวณ
จุดที่มีการสร้างระบบกระจายน้ า เพ่ือสามารถนําน้ําจากระบบชลประทานดังกล่าวมาใช้ในการ
อุปโภค ซึ่งปัจจุบันมีจํานวน 2 หลังคาเรือน หากในอนาคตเพ่ิมมากขึ้นจะทําให้น้ําที่ใช้เพ่ือการเกษตร
ลดลงหรือไม่เพียงพอในที่สุด  

ประเมินความต้องการใช้น้ า ซึ่งในปี 2560 นี้ได้วิเคราะห์ความต้องการใช้น้ําจากการปลูกพืช
เฉพาะบริเวณโซนที่ได้รับประโยชน์ จากระบบกระจายน้ําห้วยงู ส่วนพ้ืนที่รายแปลงเกือบทั้งหมดจะมี
โอกาสได้รับประโยชน์จากระบบน้ําดังกล่าว จะดําเนินการวิเคราะห์ในระยะต่อไปเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเก็บข้อมูลน้ําต้นทุนจริงในพ้ืนที่ของแต่ละลุ่มน้ําย่อยอ่ืนๆ ด้วย (จุดประเมินศักยภาพชลประทานอ่ืนๆ)  

ส่วนจํานวนพื้นที่ท่ีมีโอกาสได้รับประโยชน์จากระบบกระจายน้ําห้วยงู มีจํานวน 10 แปลง มี
เกษตรกรจํานวน 10 ราย จากจํานวนแปลงทั้งหมด 88 แปลง เกษตรกรจํานวน 30 ราย คิดเป็นพ้ืนที่ 
10 ไร่ จากพ้ืนที่ที่มีโอกาสได้รับประโยชน์จากจุดฯ นี้ ทั้งหมด 969.55 ไร่ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 19 
เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ที่รายแปลงทั้งหมดของบ้านยะแปะทะ 

ได้มีการสํารวจการใช้ที่ดินในพื้นที่บ้านยะแปะทะ โซนกลุ่มผู้ใช้น้ําจากระบบกระจายน้ําห้วยงู 
ปี 2560 ร่วมกับการประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ํา เพ่ือจัดเก็บข้อมูลการเพาะปลูกพืชในปัจจุบัน อายุ
พืช ปฏิทินเพาะปลูกพืช ซึ่งพบว่า เดิมพืชหลักส่วนใหญ่ยังมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบไร่หมุนเวียน 
ข้าวโพด ข้าวนา บุก หมาก หม่อน เป็นต้น และมีการปลูกพืชไร่โดยอาศัยน้ําฝนเป็นหลักและปลูกได้
แค่ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น 

ปัจจุบันจากการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร ในปี 2560 บ้านยะแปะทะมี 
กลุ่มผู้ปลูกเสาวรส จํานวน 10 ราย มีพ้ืนที่จํานวน 10 ไร่ และมีการปลูกอาโวคาโด 1 ราย 

จํานวน 1 ไร่ และในอนาคตจะขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้น ซึ่งได้ทําการวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ํา
ของพืชในโซนพ้ืนที่ดังกล่าวพบว่า กลุ่มผู้ปลูกพืชที่ใช้น้ําจากระบบฯ มีเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกเสาวรส และ
อาโวคาโด มีความต้องการใช้น้ํารวม 1,351.6 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เท่านั้น หากเทียบกับปริมาณน้ํา
ต้นทุนที่มีถึง พบว่ามีปริมาณมากกว่าความต้องการใช้น้ํา 

ซึ่งเมื่อเปรียบน้ําต้นทุนจากการคาดการณ์  และการใช้น้ําของพืชรวมทั้งหมดในระบบ
ชลประทานห้วยงู จะมีปริมาณน้ําต้นทุนเหลือ จากการคาดการณ์ต่ําสุดประมาณ 15,904.52 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือปริมาณน้ําต้นทุนเหลือ จากการคาดการณ์สูงสุดประมาณ 149,093.58 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี  

พืชทางเลือก หลักในการวางแผนการปลูกพืช การคัดเลือกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินและ
ฤดูกาลเพ่ือวางแผนการใช้ประโยชน์จากดิน และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ น้ํา
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ชลประทานที่มีอยู่ ต้องคํานึงถึงผลผลิต ช่วยปรับปรุงโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เหมาะสมต่อสภาพแรงงาน เครื่องจักรและเทคโนโลยี เป็นพืชที่ตลาดต้องการและเกษตรกรมีความรู้
เพียงพอ แผนการปลูกพืชจะเป็นประโยชน์ในด้านการพิจารณาจัดหาน้ํา การวางแผนจัดการน้ํา และ
ให้น้ําแก่พืชได้อย่างถูกต้อง 

พ้ืนที่โซนดังกล่าวมีการปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อย เช่น เสาวรส อาโวคาโด หมาก ไร่หมุนเวียน 
ข้าวโพด ข้าวไร่ ข้าวนา บุก และอ่ืนๆ เป็นต้น หากมีการปรับเปลี่ยนพืชที่ใช้น้ําน้อยเพ่ือลดปริมาณการ
ใช้น้ําลง คงไม่เปลี่ยนไปจากกลุ่มพืชเหล่านี้มากนัก แต่อาจต้องมีการวิเคราะห์เรื่องคุณภาพการให้น้ํา 
และประสิทธิภาพของลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่พืชสามารถนําน้ําไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วนข้อมูล
พืชที่ได้วิเคราะห์หาพืชทางเลือกอ่ืนสําหรับพ้ืนที่นั้น กลุ่มงานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้วิเคราะห์พืช
ทางเลือกสําหรับแต่ละพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสามารถนําไปใช้ประกอบพิจารณาในการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพให้เหมาะสมแต่ละภูมิสังคมและกายภาพได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในรายละเอียดเชิงลึก
สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ หนังสือหลักการชลประทาน โดย อาจารย์บุญมา ปูานประดิษฐ์ ภาควิชา
วิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้เกิดแนวคิดและองค์
ความรู้ด้านการชลประทาน ตลอดจนการนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ซึ่งหากศึกษาให้เข้าใจแล้วจะ
สามารถตอบ คําถามดังต่อไปนี้ได้ คือ  
 

1. เมื่อใดควรให้น้ําแก่พืช 2. จะต้องให้น้ําแก่พืชครั้งละเท่าใด 3. จะให้นานเท่าใด และให้กี่
วันต่อครั้ง 4. จะให้อย่างไรทั่วถึงสมํ่าเสมอและพอเพียง 5. จะพิจารณาแหล่งน้ําจากไหน 6. เมื่อมี
ระบบชลประทานแล้วคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่  

3  ผลการด าเนินงาน 

บริหารจัดการน้ํา ในปีงบประมาณ 2560 พื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่
สอง บ้านยะแปะทะ ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เพ่ือศึกษาพ้ืนที่ตัวอย่างและความเป็นไปได้ในการ
จัดทําโครงการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งในกิจกรรมของปีนี้คือ การสํารวจพ้ืนที่ โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ การ
ใช้ที่ดิน จัดเวทีชุมชนและกลุ่มผู้ใช้น้ํา เพ่ือชี้แจงแนวทางของโครงการและปัญหาต่างๆของพ้ืนที่เพ่ือ
ร่วมวางแผนในการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่อย่างบูรณาการ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและจิตสํานึกใน
การเป็นเจ้าของพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดผลอย่างยั่งยืนต่อไป 

บ้านยะแปะทะได้ทําระบบกระจายน้ําและสระเก็บน้ําเพ่ือเป็นแหล่งสํารองน้ํา ซึ่งลําห้วยห้วย
งู ซึ่งอยู่ทางเหนือของหมู่บ้าน ลําห้วยนี้จะมีน้ําไหลตลอดทั้งปี คือ ในช่วงฤดูฝน จะมีปริมาณน้ํา
ค่อนข้างมากโดยเฉพาะช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือนกันยายนจะมีน้ําไหลตามลําห้วยตลอดสาย ส่วน
ช่วงฤดูแล้งตั้งแต่พฤศจิกายน ถึงเมษายน น้ําในลําห้วยค่อนข้างน้อย ซึ่งได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์
ลุ่มน้ําย่อยทั้งน้ําต้นทุน ความต้องการใช้น้ําของพืช และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 
 ชาวบ้านกลุ่มผู้ใช้น้ํามีการรวมกลุ่มเพ่ือหาแหล่งน้ําเพ่ือใช้ในการเกษตร ได้สํารวจเส้นทางน้ํา
ตามลําห้วยงูไปจนถึงบริเวณฝายต้นน้ํา ณ ปัจจุบันซึ่งมีระยะทางจากพ้ืนที่การเกษตรเข้าอีกประมาณ 
3 กิโลเมตร ซึ่งมีระดับความสูงประมาณ 630 เมตร สูงกว่าพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้น้ําอยู่โ ดยเฉลี่ย
ประมาณ 100 เมตร และมีปริมาณน้ําไหลตลอดทั้งปี แต่จะมากในช่วงฤดูฝน และน้อยในช่วงฤดูแล้ง 
ปัจจุบันชาวกลุ่มผู้ใช้น้ําห้วยงูได้สร้างฝายภูมิปัญญาชาวบ้านและต่อท่อเข้ามาใช้ในการเกษตรจนถึง
ปัจจุบันและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่ง
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ชาวบ้านได้ช่วยกันขุดสระด้วยแรงงานในชุมชนเอง และสถาบันฯ ได้สนับสนุนพลาสติกปูพ้ืนเพ่ือ
ปูองกันการซึมของน้ําในสระ 
 จากการพัฒนาแหล่งน้ําและระบบกระจายน้ํา ทําให้สามารถวางแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
ให้กับเกษตรกร จํานวน 22 ราย อาทิการปลูกพืชระยะสั้นได้แก่ เสาวรส การผลิตกล้าไม้และหญ้า
แฝก ในพื้นท่ีจํานวน 8 ไร่ ก่อให้เกิดรายได้ จํานวน 102,500 บาท และคาดการณ์ผลผลิตในรอบปี ที่
จะสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นอีกจํานวน 250,000 บาท และมีการปลูกพืชระยะยาวที่ได้รับประโยชน์จาก
ระบบน้ํา ได้แก่ กลุ่มไม้ผล เช่น กล้วย ส้มโอ อาโวกาโด เงาะ มะม่วง และพืชผสมผสาน เช่น ไผ่หวาน 
หมาก กล้วย สับปะรด ไม้ปุาชาวบ้าน เป็นต้น ซึ่งเป็นพืชใช้น้ําน้อยและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และมี
อาชีพในการทําเกษตรบนพ้ืนที่สูงที่หลากหลาย อีกทั้งชุมชนยังเห็นความสําคัญในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเอง ได้แก่การทําแนวกันไฟ เพ่ือ
ปูองกันไฟปุา การสร้างฝายชะลอน้ําในเขตพ้ืนที่ต้นน้ําลําธาร บวชปุาเพ่ืออนุรักษ์ให้เป็นแหล่งต้นน้ําลํา
ธารที่สําคัญของชุมชน จํานวน 80 ไร่ อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนบนพ้ืนที่สูงอ่ืนๆ 
มาศึกษาการบริหารจัดการน้ําอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งมีการใช้น้ําจาก
สระที่ขุดเพ่ือกักเก็บท้ังหมด ซึ่งมีขนาด 630 ลูกบาศก์เมตรซึ่งปัจจุบันเพียงพอตลอดทั้งปี  
 

ในปี 2560 นี้เริ่มมีชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือน และใช้น้ําจากสระนี้อีก 2 หลังคาเรือน ซึ่งใน
อนาคตอาจมีเพ่ิมขึ้นอีก และพ้ืนที่โครงการฯ แม่สองมีแผนการขยายงานส่งเสริม จึงจําเป็นได้วาง
แผนการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรบนพ้ืนที่สูงอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้
น้ํา และจัดประชุมหารือและชี้แจงกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ํา เพ่ือร่วมวางแผนการบริหารจัดการน้ําเพ่ือ
การเกษตรบนพ้ืนที่สูง ณ พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง  บ้านยะแปะทะ 
ตําบลแม่สอง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพ่ือทราบปริมาณน้ําต้นทุนในพ้ืนที่ และความต้องการใช้
น้ําของพืชตลอดจนวางแผนร่วมกับชุมชนและกลุ่มผู้ใช้น้ําในการบริหารจัดการน้ําในปัจจุบันและ
วางแผนเพ่ืออนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นควรมีการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรบน
พ้ืนที่สูงควบคู่กับการดูแลทรัพยากรปุาต้นน้ําลําธารเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์และ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ยั่งยืน และปัจจุบันกลุ่มชาวบ้านได้ร่วมกันส ารวจและจัดท าระบบ
กระจายน้ าจากแหล่งต้นน้ าสายอ่ืนเพื่อดึงน้ าเข้าสู่บ่อพวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนในพื้นที่และ
รองรับความต้องการใช้น้ าที่มากขึ้นและรองรับในอนาคตที่จะมีการขยายพื้นที่ส่งเสริมด้านอาชีพ
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM  
 

249 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 7 กิจกรรมการบริหารจัดการน้ํา บ้านยะแปะทะ อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยคณะทํางาน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 และ วันที่ 18 มกราคม 2560  
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ภาพที่ 8 กิจกรรมการบริหารจัดการน้ํา บ้านยะแปะทะ อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยคณะทํางาน เมื่อ18 มกราคม 2560 และ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  
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